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f szerbek elhagyták Újszegedet. 
Állítólag Temesvárig vonulnak vissza. -

(Saját tudósítónktól.) Napok óta rebes-
getik a városban, hogy Szerbiában -kitört a 
forradalom, kikiáltották a köztársaságot ós 
elűzték a Karagyorgyevíios dinasztiát, Ennek 
a híresztelésnek a valódiságát látszottak bi-
zonyítani azok a nagyfcirtcssá.gu. bár még" 
nem teljesen tisztázott események," amelyek 
pén teken délután játszód tak le Szegeden és 
Újszegeden. 

Délután két órakor egyszerre váratlanul 
őr nélkül maradt az új-szegedi- híd, fegyver-
telen szerb katonák jöttek át a hídon a vá-
rosba, Szegedről meg többen átmentek Új-
szegedre. Uj szegediek is jöttek át és elmond-
ták, hogy a szerbek ott kidobolták, hogy ezen-
!wl akmlályitalánul lehet a hídon közlekedni. 
Ezt hallva, sokan nekibátorodtak és átmen-
tek megnézni, hogy mi történt Újszegeden. 
Az akadálytalan közlekedés azonban, sajnos, 

•nem sokáig tartott. Négy órakor szuronyos 
francia katonák jelentek meg és ismét elzár-
ták a hidat. Azok az érdeklődők, akik Újsze-
gedre átmentek, még visszajöhettek, de ez-
után már csak azokat engedtek á:, akik a 
francia parancsnokságtól küilön igazolványt 
kaptak. 

Ekkor már mintegy ezer főnyi tömeg 
állt a szegedi hiiidifőnél és kíváncsian lesték, 
hogy mi fog történni. Különböző verziók ke-
ringtek. Mindönkinek volt biztos értesülése. 
Egyik azt állította, hogv a szerbek parancs-
ra vonulnak vissza, inert az egész Délvidéket 
franciák fogják megszállni. Volt, aki ikttáro-
zottan tudta, hogy Szerbiában kitört a forra-
dalom, a forradalmi kormány erről értesítet-

te a szerbeket, akik Újszegedet, Szőreget é s 
Deszket kiürítették, ahogy minél előbb otthon 
tehessenek. Egy abszolút t megbízhatatlan kül-
sejű ember azt mesélte, hogv Belgrádban a 
legnagyobb rend van, forradalomról. köztár-
saságról szó sincs. Ezt az állítását azzal is 
bizonyítani kívánta, hogy kijelentette, hogy 
Szabadkán tegnap az összes latin írású cég-
táblákat cirillbe tűssel cserélték fel. 

Megbízhatóbbnak látszik egv másik ér-
tesülés, amely azt állítja, hogv a szerbek Te-
mesváriig fognák visszavo-nuUti. (A Délma-

gyar ország munkatársa beszélt egv szerb ka-
tonával, aki azt mondta, hogy narancsot kap-
tak Újszeged elhagyásáfa, mert a Szeged—* 
kisteleki vonalon 15 kilométertel előbbre kell 
vonulniuk, állítólag ezért karfák engedélyit! 
arra, hogy Szegedre bevásárolni átjöhesse-
nek. Ugyanez a szerb katona kijelentette, 
hogy 

kivonulásukkal egyidejűleg a hidzáiiat 
is megszűnik és Szöged és Újszegeil is-
mét egy város lesz. 

Késő esltc erősen tartotta magát az a hir, 
hogy a szerbek Kistelekre mennek és Szegedi-
re a napokban egy szerb ezred érkezik, amely 
a franciákkal együtt fogja a várost megszáll-
va tartani. 

Hosszú idő után pénteken délután fél hét-
kor ismét vonalt jött át a vasúti hídon Újsze-
gedről Szegedre. A vc-na -v! iidvlövéseke*. ad-
tak le. A vonatnak a szegedi parton nagy 
nézőközönsége volt, még késő este is sok kí-
váncsi álldogált a szegedi hidfőttéi. 

A békekonferencia nem halad előre. 
— ,.A b é k é t c s a k a z e r ő s z a k tarthatja fönn." — 

Berlin, április 11. A Berliner Tageblatt-
niaik jelentik Hágából; A párisi 'Ilinek a béke-
konferencia .rendkívüli idegességéről, fáradt-
ságáról és ingerültségéről tanúskodnak. A 
konferencián a legnagyobb nemzetközi je-
lentőségű események történnek. Az ameri-
kaiak mindent elkövetnek, hosjv az európai 
közvéleményt fölvilágosítsák a Wilsontóil föl-
idézett válság komo.yságárcil. Wilson min-
dent -megtesz, hogv akár negatív, akár pozi-
tív döntést provokáljon. Az amerikaiak kímé-
letlenül hangsúlyozzák, hogy a konferencia 
egyetlen kérdést• sem tudott valóban tisztáz-
ni, ellenben- a 14 pontot egyre fokozottabb 
mértékben szorították háttérbe önző nemzeti 
követelésekke'. Lourcot szenátor azt mondta 
wajs'hingtonii heszéduh&n: A kongresszusnak 
szerencsére elegendő hatalma van' hozzá, hogy 
a Németországgal való hadiállapotot közös 
elhatározással megszüntesse és pedig szük-
ség esetén formális békeszerződés nélkül is. 
Nagyon sajnálnám, de ha a szenátusnak Vá-
lasztani kellene, hogy a 'békeszerződést Ame-

hasem fogja a kártérítést megfizetni. Ez az a 
mély szakadék, amely nemcsak a békemeg-
bizottakat, hanem a szövetséges nemzeteket 
is elválasztja egymástól.. Wilson szilárdan el-
határozta, hogy eszméit megvalósítja. Ha a 
viilfág megérett erre, akkor neve örökre tisz-
telt lesz. Ha azonban téved, és a katonák által 
elért katonai győzelmet felfordítja, akkor az 
összeomlás még nagyobb lesz, mint a Bábeli 
tornyáé volt. Az elnök vulkán felett jár. Mil-
liók kérdik tőle, hogy a szenvedésük árán 
megvásárolt, győzelem mit hoz nekik? Ha 
semmit nem hoz, akkor Wilson jól teszi, hogy 
a Qeiorjge. Washingtont készenlétben tartja. 
Senki játszmát nagyobb tétben nem játszott, 
mint! Wi'lson most. 

rika függetlenségének rovására ratifikálja, 
vagy pedig a törvényhozás két házának el-
határozásával' fejezze be a háborút, kényte-
len volnék az u/tőbbi utat vahsztani (M. T. 1.) 

E r ő s z a k o s békét a k a r n a k 
(Newyorki szikra távirat.) Az Evening 

News párisi tudósítója' 'helyzetképet küld 
'lapjának, amely jellemzően mutatja, milyen 
szakiadékek választják el egymástól a béke-
delegátusokat, akiknek túlnyomó része még 
mindig az imperialista felfogást szolgálja. A 
négyestanács kebelében uralkodó nézetellen-
tét voltaképpen, két ellentétes etvi álláspont-
nak következményei. A békemeghizottak egy-
"ásze idealista és olyan uj világrendet akar 
megalkotni, amely a népszövetség révén a 
vo't ellenséges államQkat kibékíti egymással. 
A béke megbizottak másik és - nagyobbrésze 
realisztikus és azt tart ja, hogy a háborút az 
erő fejezte be és a békét is csak az erőszak 
tarthatja fenn, ha tehát Németországot nem 
erőszakkal kényszeritik a fizetésre, akkor so-

Vasárnap és hétfőn 
lesz a választás. 
(Saját tudósítónktól.) Szorgos és ember-

feletti munka után a munkás, katona és a 
földrnives-szegények szegedi tanácsának 
megválasztására a kiküldött intéző-bizottság 
befejezte az előkészületeket és ntár kii is tűzte 
a választások napját. A városi külterülete-
ken' április 13-án, vasárnap, a belterületen 
pedig április 14-én, hétfőn lesznek a válasz-
tások. A választások idejére az intéző-bizott-
ság teljes' munkaszünetet rendelt el, hogy a 
proletár elvtársakat semmi se gátolhassa sza-
vazásuk teljesítésében. Mindenki, akinek sza-
vazati jogosultsága van, annál a szavazat-
szedő bizottságnál szavazhat, amelyhez laká-
sa alapján tartozik. 

Összesen tíz választó kerületet állapított 
meg a bizottság. Ebben a számban bennfog-
laltatik a külterület is. A szavazatokat a vár 
lasztókerületek beosztásáról hirdetmény ut-
ján értesiti az intéző bizottság. Kerületenként 
a .szavazatszedő bizottságok á következő he-
lyeken- fognak működni: 

I. kerület: Városháza, közgyűlési terein; 
elnök Eidus Bentian. 

II. kerület: Wagner-vendéglő (Csuka-
utca és Brüsszeli-körűt sarok); elnök Deli 
Károly. 

III. kerület: Szilléri-iskola; elnök Barna 
Mihály. 

IV. kerület.: Rókusi iskola; elnök Sánta 
András. 

V. kerület: Petőfi Sándor-sugáruti óvoda; 
elnök Herényi Árpád. 

VI. kerület: Alsóvárosi iskola; elnök Cseh 
Imre. VII. kerület: Újszeged. 

VIII. kerület: Alsótanya. Sza<azóhelyck: 
Dcmaszéki iskola; elnök Doczy Mihály. Rő-
zsajárási iskola; elnök Burunka Péter. Rösz,-
kei iskola; elnök Berényi Árpád. 

IX. kerület; Röszkészentmihá yte!e.%. 
Szavazóhely: Szentm-ihálytekki iskola; el-
nök Koncz 'Károly. 

X. kerület: Felsőtanya. Szavazóheiyek: 
Szatymazi iskola; elnök: Ferenczy József. 
FelsőkÖzponti kapitányság: eli:;lk Deu Ká-
roly. Belső csengelei jskji;-; elnök Molnár 
János. A város-körüli feketeföldeken szavazom 


